
Relatório de atividades desenvolvidas pelo grupo da PMSP e da PUC-SP  

Referência: Curso Promovendo o bem-estar vocal do professor  

Introdução 

As instituições de ensino superior têm buscado uma maior integração com os serviços de saúde, com a finalidade de 

ampliar a aproximação entre formação profissional, desenvolvimento de pesquisas e as necessidades de saúde da 

população e dos serviços de saúde.  

O Laboratório de Voz (LaborVox) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em parceria com a 

Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), criou em 2011, um grupo denominado “Formação para desenvolvimento 

de projetos na área de voz profissional”. Formado por fonoaudiólogos representantes de cada instância, esse grupo 

teve a oportunidade de discutir diversas ações realizadas e, principalmente, a experiência da própria PMSP que, 

desde 2005, pelo Decreto nº 45.924/2005 referente à Lei nº 13.778/2004, iniciou, no município de São Paulo, o 

Programa Municipal de Saúde Vocal. Nessa época, a Secretaria Municipal da Educação-SME, Secretaria Municipal 

de Saúde - SMS e Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPLA (atual SMG), sob 

coordenação da última, desenvolveram uma atividade, pontuada para efeito de carreira, denominada “Oficina de 

Saúde Vocal”. 

Oferecidas semestralmente nas Diretorias Regionais de Educação (DRE), em aproximadamente cinco anos, foram 

realizadas 104 Oficinas de Saúde Vocal, ministradas por fonoaudiólogas da SMS, em 11 DREs, com a participação 

de 2.329 professores da Rede Municipal de Ensino.  

Considerando a necessidade de desenvolver uma proposta que pudesse, em menos tempo, atingir um número 

elevado de professores, foi pensada a possibilidade de transformar a referida Oficina, em um Curso a ser oferecido 

na modalidade de Ensino à Distância (EAD). 

A proposta tem como premissa ser uma ação de educação em saúde de forma a contribuir para a promoção de saúde, 

e visa a ir além da prática clínica ou dos serviços de saúde, estimulando que os professores se tornem profissionais 

ativos e independentes, agentes de sua própria qualidade de vida. 

O grupo tem sido formado basicamente pelos seguintes profissionais: 

 Prefeitura do Município de São Paulo - representantes do Departamento de Saúde do Servidor-DSS – 

Thelma Thomé de Souza e do Hospital do Servidor Público Municipal – Susana P.P. Giannini, e estagiárias 

(geralmente em número de 2) do DESS, graduandas do Curso de Fonoaudiologia da PUC-SP  

 PUC-SP – coordenadora do LaborVox – Léslie Piccolotto Ferreira, representante da Derdic – Maria Cristina 

Borrego e graduandas (IC), mestrandas, doutorandas que a cada um ou dois anos são substituídas.  

 Objetivo : Descrever cronologicamente as turmas que foram oferecidas 

  



Descrição dos dados  

Turma  1 

Data  Primeiro semestre de 2014 (26/03/2014 a 26/05/2014) 

Total de 
vagas 

100 

Total de 
inscritos  

110 (DRE) 

Iniciaram 94 

Concluíram 75 

Edital  Diário Oficial, curso oferecido para a Diretoria Regional de Educação Freguesia do Ó (DRE FO) 

Plataforma  Plataforma Moodle versão 1.92 gerenciada pela Empresa de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP – S/A 

Estrutura do 
Curso  

40 horas + 8 módulos, acompanhados de 8 Fóruns, 16 chats e 2 encontros presenciais foram 
realizados: o primeiro, para apresentar a proposta e explicar o funcionamento da Plataforma; e 
outra ao final de todos os módulos, onde dúvidas foram esclarecidas e foi feita a apresentação 
de exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal com entrega de marcador de livro, no qual 
os exercícios estavam detalhados. Esta fase contou com recursos do PRO SaúdeII  na 
remuneração de tutores para os Chats e demais atividades 

Conteúdo do 
Curso  

Módulo 1 – “O que é voz” Nesse módulo, os participantes foram estimulados a observar a própria 
voz, refletir sobre a relação da voz com os estados emocionais e da voz como instrumento de 
trabalho docente; foram abordados aspectos da produção e projeção da voz.  
Módulo 2 – “Cuidados com a voz” No módulo 2, foram fornecidas orientações em relação aos 
aspectos de saúde vocal - saúde geral, hidratação, alimentação, vestuário, sono, lazer, uso de 
fumo, drogas, bebidas alcoólicas, sprays e outras substâncias anestésicas, permanência em 
ambientes com ar condicionado, mudanças bruscas de temperatura - e os participantes foram 
estimulados a refletir sobre a relação desses fatores com o uso profissional da voz. 
 Módulo 3 – “Corpo, postura e relaxamento” Aqui, foram abordados aspectos da postura e 
consciência corporal durante a jornada de trabalho por meio de técnicas de relaxamento, 
alongamento e automassagem.  
Módulo 4 – “Respiração” No módulo 4 foi discutida a questão da importância da respiração para 
o organismo e para a produção da voz, com ênfase na busca de um padrão respiratório que 
favoreça a emissão vocal e a coordenação pneumo-fonoarticulatória.  
Módulo 5 – “Articulação e Ressonância” Nesse módulo, foram abordados aspectos de dicção e 
de articulação que podem favorecer a projeção vocal. Foram fornecidas informações sobre a 
amplificação da voz nas caixas de ressonância e a necessidade do uso equilibrado desses 
ressoadores para alcançar a produção de voz mais agradável e sem esforço.  
Módulo 6 – “Expressividade”. No módulo 6, os aspectos da expressividade verbal e não verbal 
foram destacados. Os participantes foram levados a experimentar variações de ritmo, volume, 
pausas, entoação, velocidade da fala, articulação, fluência e qualidade de voz, bem como 
movimento das mãos, braços e expressões faciais durante o discurso, de forma a observar como 
a utilização desses recursos durante as aulas pode garantir uma comunicação mais efetiva na 
atividade docente.  
Módulo 7 – “Voz no trabalho docente” Aqui, os participantes foram convocados a voltar sua 
atenção para condições do ambiente físico e da organização do trabalho que podem interferir no 
bem-estar de sua voz, como: ruído, poeira e pó de giz, produtos químicos irritativos utilizados na 
limpeza, uso de ventiladores e ar condicionado, número excessivo de alunos por classe, reformas 
na escola, excesso de trabalho, violência, indisciplina. Foram também estimulados a verificar a 
existência e atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) - na sua escola e 
acompanhar suas atividades voltadas à prevenção de acidentes, doenças profissionais, e 
também à melhoria das condições de trabalho.  
Módulo 8 – “Voz e Emoção” Finalmente, no módulo 8, foi aprofundada a discussão da voz como 
veículo da emoção e expressão da personalidade. Os participantes foram levados a observar as 
variações de respiração e voz de acordo com seus estados afetivos e a buscar formas de 
minimizar o estresse cotidiano por meio de acompanhamento psicoterapêutico ou realização de 
atividades físicas, artísticas, lazer, atividades de relaxamento, meditação 

Avaliação    Participação em  5  dos 8 fóruns referentes aos 8 módulos 

 Questionário, apresentado a cada semana, para avaliar o conhecimento sobre o 
conteúdo de cada módulo  



 Questionário da Prodam - 11 questões de múltipla escolha, apresentadas em escala 
Likert na sequência: “quase nunca”, “raramente”, “algumas vezes”, “frequentemente” e 
“quase sempre”, oferecida pelo sistema da Prefeitura Municipal de São Paulo na 
plataforma Moodle, a fim de avaliar os cursos oferecidos por essa autarquia. As 
questões abordam temas referentes ao conteúdo e sua utilidade na carreira 
profissional; a relação com outros participantes durante o curso, a relação estabelecida 
entre o aluno e o tutor, além de questões sobre a forma do curso, como o tempo de 
duração. Por não ser obrigatório o preenchimento dessa avaliação, cada questão 
registrou um número diferente de participantes. 

Tutores  8 tutores em 4 grupos 

Publicação   Bem-estar vocal de professores: uma proposta de intervenção realizada à distância  
Pompeu ATS, Ferreira LP, Trenche CB, Souza TT, Esteves AO, Giannini SPP. Distúrb comun. 
2016;28(2):350 - 62. 
https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/24771/20148 
Introdução: esta comunicação compartilha a experiência de um trabalho interinstitucional, 
envolvendo atividades de promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde vocal de 
professores da rede municipal de São Paulo, por meio de educação em saúde na modalidade de 
Ensino à Distância. Método: Participaram do processo estudantes, docentes da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo e coordenadora do Programa Municipal de Saúde Vocal. A 
oficina continha 40 horas, com dois encontros presenciais e os demais on-line: 8 módulos, 8 
Fóruns, 8 avaliações e 16 chats. 75 professores participaram da proposta e responderam um 
questionário aplicado ao final para avaliar forma e conteúdo da oficina. Resultados: A experiência 
mostrou-se positiva, tanto para o público-alvo (professores), como na formação dos profissionais 
(fonoaudiólogos) e gestores com responsabilidade de atender necessidades de saúde da 
população. A maioria dos professores informou que a oficina foi importante para o aprendizado 
profissional (94%); fez refletir sobre o conteúdo (94%); possibilitou expor ideias a outros 
participantes (68%); teve apoio de tutores (81%); sentiu-se encorajado a permanecer no curso 
(80%); e acredita que o curso teve tempo de duração ideal (77%). Conclusão: A integração entre 
universidade e serviços possibilita o desenvolvimento de experiências que vão ao encontro das 
necessidades de saúde da população. Ações de educação em saúde na modalidade à distância 
podem ser uma opção importante para o trabalho com maior número de pessoas, visando à 
promoção de saúde e prevenção de agravos e o autocuidado de professores. 
 

Observações   Participantes: Aline, Aleandra, Cintia, Bruna, Erika, Suellen, Susana, Thelma, Raiza, Léslie e 
Adriana  
Reunião com a Profa. Elizabeth Almeida – professora do Programa de Educação = EAD 

 

 

 

 

 

 

 

Turma  2 

Data  Segundo semestre de 2014 (09/09/2014 a 10/11/2014) 

Total de 
vagas 

300 

Total de 
inscritos  

247 (DRE) 

Iniciaram 106 

Concluíram 68 

Edital  Diário Oficial, curso oferecido para as Diretorias Regionais de Educação Freguesia do Ó e Jaçanã/Tremembé (DRE 
FO e DRE JT) 

https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/24771/20148


Plataforma  Plataforma Moodle versão 1.92 gerenciada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município 
de São Paulo – PRODAM – SP – S/A 

Estrutura do 
Curso  

40 horas + 8 módulos, oferecidos em 8 semanas, acompanhados de 8 Fóruns (presença obrigatória em 62% deles), 
16 chats (oferecidas duas possibilidades de horários por semana = uma hora cada) e 2 encontros presenciais foram 
realizados: o primeiro, para apresentar a proposta e explicar o funcionamento da Plataforma; e outra ao final de 
todos os módulos, onde dúvidas foram esclarecidas e foi feita a apresentação de exercícios de aquecimento e 
desaquecimento vocal com entrega de marcador de livro, no qual os exercícios estavam detalhados 
Na primeira semana antes de dar início aos módulos = Semana de Ambientação – Sala do Café  
Módulos abertos no inicio da semana e disponibilizados até o final do Curso  

Conteúdo do 
Curso  

1º O que é voz.  

2º Cuidados com a voz.  

3º Voz no trabalho docente.  

4º Corpo, postura e relaxamento. 

5º Respiração. 

6º Articulação e ressonância. 

7º Expressividade.  

8º Voz e emoção 

Houve mudança na sequência dos módulos comparada a turma 1  

Avaliação    Participação em 5 dos 8 fóruns referentes aos 8 módulos. 

 Questionário, apresentado a cada semana, com sete questões cada, para avaliar o conhecimento sobre o 
conteúdo de cada módulo = participante pode acertar até 5 delas para ser aprovado sendo oferecidas 
cinco tentativas.  

 Questionário da Prodam - 11 questões de múltipla escolha, apresentadas em escala Likert na sequência: 
“quase nunca”, “raramente”, “algumas vezes”, “frequentemente” e “quase sempre”, oferecida pelo sistema 
da Prefeitura Municipal de São Paulo na plataforma Moodle, a fim de avaliar os cursos oferecidos por essa 
autarquia. As questões abordam temas referentes ao conteúdo e sua utilidade na carreira profissional; a 
relação com outros participantes durante o curso, a relação estabelecida entre o aluno e o tutor, além de 
questões sobre a forma do curso, como o tempo de duração. Por não ser obrigatório o preenchimento 
dessa avaliação, cada questão registrou um número diferente de participantes. 

 Questionário que contou com 10 questões, sendo oito de múltipla escolha com campo para justificativa de 
resposta e 1 questão aberta. Teve como objetivo levantar aspectos relacionados ao conteúdo, 
questionando o participante sobre ele ter obtido conhecimentos que desconhecia, se conseguiu colocar 
em prática o que pôde aprender, se finalizou a Oficina ainda com dúvidas, se a Oficina atingiu suas 
expectativas, e qual o módulo mais e menos interessante. Quanto à forma, as questões colocadas foram 
referentes ao tempo de duração da Oficina, se era adequado ou não, se encontrou dificuldades de acesso 
e por fim, o participante foi convidado a dar uma nota de 0 a 10 para a Oficina. Esse instrumento foi 
entregue impresso, no último encontro presencial, preenchido e devolvido no mesmo dia 

Tutores  11 tutoras em 9 grupos – 1 moderador 

Publicação   Intervenção fonoaudiológica com professores: análise de uma proposta realizada na modalidade de 
Educação a Distância. 
Pompeu ATS. [Dissertação de Mestrado] PEPG em Fonoaudiologia. PUC-SP. 2016.  
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/12047/1/Ana%20Terra%20Santos%20Pompeu.pdf 
Dentre os profissionais da voz, os professores têm sido muito pesquisados, contudo poucas iniciativas se dirigem a 
avaliar a intervenção fonoaudiológica com esse público. Uma atuação fonoaudiológica presencial é complexa, 
quando se trata de grande número de docentes, extensão territorial e também pela complexa rotina de trabalho dos 
professores. Este é o caso dos docentes da Rede Municipal de educação do município de São Paulo. Dessa forma, 
a educação a distância (EAD) parece ser uma modalidade que traz benefícios, pois oferece flexibilidade de tempo, 
economia no deslocamento até o local da Oficina, gerenciamento quanto ao ritmo de aprendizagem e oportunidade 
de estudar a partir de novas metodologias e tecnologias. Objetivo: analisar uma proposta de intervenção 
fonoaudiológica realizada a distância, com docentes da Rede Municipal de São Paulo, com foco na sensibilização 
dos participantes quanto às questões do bem-estar vocal. Método: 110 professores se inscreveram para participar 
de uma intervenção fonoaudiológica na modalidade EAD, após a chamada realizada por meio de Diário Oficial do 
município, e desses, 68 conseguiram concluir a mesma, sendo esses os sujeitos desta pesquisa. Os participantes 
foram submetidos a uma intervenção de 40 horas, sendo 36 divididas em oito módulos, oito fóruns, oito avaliações 
e 16 chats apresentados à distância, além de quatro horas, em dois encontros presenciais. O material da Oficina foi 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/12047/1/Ana%20Terra%20Santos%20Pompeu.pdf


inserido na plataforma Moodle da Prefeitura Municipal de São Paulo. Uma iniciativa piloto foi realizada anteriormente, 
com 100 professores, e a intervenção colocada em prática neste estudo levou em consideração as mudanças 
efetuadas a partir dessa experiência. A coleta de dados foi composta por: registros colhidos durante a Oficina dentro 
dos fóruns e chats correspondentes aos oito módulos; um diário de pesquisa utilizado por ocasião das reuniões 
quinzenais do grupo gestor e tutores, além das duas aulas presenciais; e dois questionários entregues aos 
participantes ao final da Oficina, sendo um utilizado pela equipe responsável pela plataforma, e outro elaborado 
especialmente para esta pesquisa. Todo o material dos participantes foi submetido à análise temática em que se 
priorizou três eixos: a estrutura, o processo (subdividido em Aprendi que Percebi que Coloquei em prática ) e o 
resultado. Resultados: Dentre os comentários 58 (21,3%) foram referentes a terem aprendido que o professor é um 
profissional da voz; 63 (22,1%) sobre não terem percebido antes o modo como respiravam e reconhecerem agora 
que a respiração é fundamental para a qualidade vocal; e 61 (45,5%) terem colocado em prática o uso dos recursos 
verbais e não verbais também aprendidos na Oficina. Na avaliação geral da Oficina realizada pela plataforma, 49 
(98%) disseram que foram abordados assuntos de seu interesse na Oficina e a totalidade dos participantes acredita 
que esse aprendizado foi importante para sua prática profissional. Na relação tutor-aluno, 47 (98%) assinalaram que 
o tutor o encorajou a participar, e a totalidade disse ter obtido conhecimentos sobre voz que não possuía e que 
buscou colocá-los em prática, destacando que o conteúdo apresentado foi esclarecido. Conclusão: A Oficina na 
modalidade EAD atingiu os objetivos, pois se constituiu em um momento de escuta para as necessidades do 
professor e propôs ferramentas de reflexão para que o mesmo pudesse dar início a um movimento em que venha a 
ser agente de sua própria saúde, e que por meio do conhecimento, possa agir em benefício próprio e, 
consequentemente, de seus alunos. 

Observações   Participação da Profa.  Karlene Campos – banca  

 

  



Turma  3 

Data  1º. semestre de 2015 (de 25/04 a 05/07/2015) 

Total de 
vagas  

200 

Total de 
inscritos 

1200/210 (on line) 

Iniciaram 187 

Concluiram 171 

Edital  Diário Oficial , curso oferecido para todas as Diretorias Regionais de Educação 

Plataforma  Plataforma Moodle versão 1.92 gerenciada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município 
de São Paulo – PRODAM – SP – S/A 

Estrutura do 
Curso  

40 horas = 1 semana de ambientação + 8 módulos + 3 encontros presenciais (2 obrigatórios) 
Contando com 9 fóruns, 9 chats, 9 fóruns de Dúvidas e Sugestões, referentes aos 8 módulos e à semana de 
ambientação. 

Conteúdo do 
Curso  

1º O que é voz.  

2º Cuidados com a voz.  

3º Voz no trabalho docente.  

4º Corpo, postura e relaxamento. 

5º Respiração. 

6º Articulação e ressonância. 

7º Expressividade.  

8º Voz e emoção 

Avaliação    Participação em 5 dos 8 fóruns referentes aos 8 módulos 

 Questionário, apresentado a cada semana, com sete questões cada, para avaliar o conhecimento sobre o 
conteúdo de cada módulo = participante pode acertar até 5 delas para ser aprovado sendo oferecidas cinco 
tentativas.  

 Questionário da Prodam - 11 questões de múltipla escolha, apresentadas em escala Likert na sequência: 
“quase nunca”, “raramente”, “algumas vezes”, “frequentemente” e “quase sempre”, oferecida pelo sistema 
da Prefeitura Municipal de São Paulo na plataforma Moodle, a fim de avaliar os cursos oferecidos por essa 
autarquia. As questões abordam temas referentes ao conteúdo e sua utilidade na carreira profissional; a 
relação com outros participantes durante o curso, a relação estabelecida entre o aluno e o tutor, além de 
questões sobre a forma do curso, como o tempo de duração. Por não ser obrigatório o preenchimento dessa 
avaliação, cada questão registrou um número diferente de participantes. 

Tutores  9 tutores em 7 grupos – 1 moderador 

Publicação   Pôsteres– XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia  
1. Promovendo o bem-estar vocal do professor: análise de um curso na modalidade a distância.  
CÂMARA ACC, FERREIRA LP, GIANNINI SPP, SOUZA TMT, ESTEVES A, CORDEIRO CO, FERREIRA 
RM, RUSIG J, SOUZA RV. In: 24º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016, São Paulo. Anais do 24º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016. 
http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8272&tt=SESS%C3O%20DE%20P% 
D4STERES 
Há décadas o fonoaudiólogo estuda as relações que o professor faz com o uso da voz, analisando questões 
importantes como ambiente de trabalho, jornada de trabalho e, principalmente, o que eles conhecem sobre a produção 
e o bem-estar vocal. Algumas ferramentas de informação são disponibilizadas para essa categoria e, desde 2014, os 
professores da rede municipal de São Paulo contam, de forma eletiva, com um curso na modalidade a distância, de 
40 horas, intitulado “Promovendo o bem-estar vocal do professor”. Disponibilizado na plataforma Moodle, inclui aulas 
a distância em oito módulos e três encontros presenciais. Ao final, o aluno é convidado a responder a uma avaliação 
do curso. Objetivo: analisar a avaliação de professores que realizaram o curso entre os anos de 2014 e 2015. Método: 
649 professores da rede municipal de SP participaram do curso a distância distribuídos em quatro grupos (T1=96, T2= 
106, T3= 187 e T4= 260) entre o primeiro semestre de 2014 e o segundo semestre de 2015. O questionário, preenchido 
ao final do curso, era composto por 11 questões de múltipla escolha, em escala Likert de 4 pontos, sendo 0= nunca, 
1= raramente, 2= algumas vezes e 3= frequentemente. As respostas foram tabuladas e calculadas quanto à frequência 
e porcentagem e, para a análise estatística, foram agrupadas em sim (algumas vezes e frequentemente) e não (nunca 
e raramente). Resultados: todos os participantes afirmaram que a aprendizagem dos conteúdos do curso foi focalizada 
em assuntos de seu interesse e que aprenderam sobre a importância da voz para a atividade profissional de professor. 
Quase a totalidade respondeu que pôde refletir sobre como aprendem realizando o curso a distância (99%) e que pôde 

http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8272&tt=SESS%C3O%20DE%20P%25
http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8272&tt=SESS%C3O%20DE%20P%25


fazer reflexões críticas sobre o conteúdo do curso (98%), assim como foi possível expor suas ideias aos outros 
participantes (98%). Por outro lado, mais da metade disse que os outros participantes não reagiram às suas ideias 
(53%). Com relação ao apoio dos tutores, a maioria respondeu que seus tutores os encorajaram a participar (94%) e 
os auxiliou quando foi preciso (93%). Sobre o apoio dos colegas, 60% disseram que os colegas os encorajaram a 
participar. Com relação à duração do curso, 84% consideraram o curso com duração ideal. Conclusão: a avaliação 
dos professores que participaram do curso a distância foi positiva em quase todos os aspectos analisados: forma e 
conteúdo dos encontros, apoio dos tutores e possibilidade de aprendizagem e reflexão; apenas com relação à 
interação entre os colegas as respostas não foram positivas. Esses dados revelam que a educação a distância, apesar 
de se constituir ainda um campo novo para a Fonoaudiologia, pode ser uma grande aliada às campanhas de prevenção 
de alterações vocais para profissionais da voz, principalmente nas ações com professores, e, mais do que isto, uma 
interface de comunicação eficiente entre professores da rede pública e fonoaudiólogos capacitados, prontos e 
dispostos a auxiliar esta categoria para um saudável e eficaz uso da voz. 
2. Promovendo o bemestar vocal do professor: avaliação do follow up docurso na modalidade à distância. 
CÂMARA ACC, FERREIRA LP, GIANNINI SPP, SOUZA TMT, PERUCHI VS, MARTINS B, GORZONI L, 
SILVA M, TRENTINI AL. In: 24º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016, São Paulo. Anais do 24º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016. 
http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8499&tt=SESS%C3O%20DE%20P% 
D4STERES 
Desde 2014, professores da rede municipal de São Paulo contam com um curso na modalidade a distância, de 40 
horas, intitulado “Promovendo o bem-estar vocal do professor”. Disponibilizado na plataforma Moodle, inclui aulas a 
distância em oito módulos e três encontros presenciais. Objetivo: analisar respostas recebidas de questionário de 
follow up de professores que o realizaram entre 2014 e 2015. Método: 155 professores da rede municipal de SP que 
participaram do curso em quatro grupos, entre o primeiro semestre de 2014 e o segundo semestre de 2015, 
responderam o questionário em um intervalo aproximado de seis meses a um ano após sua realização. O questionário 
era composto por 9 questões, com respostas dicotômicas (sim x não) e, para análise, as respostas foram distribuídas 
em três grupos (T1=32, T2= 49, T3= 74), tabuladas e calculadas quanto à frequência e porcentagem. Resultados: a 
maioria dos participantes respondeu que lembra como a voz é produzida (59% T1, 86% T2 e 75% T3); quase a 
totalidade disse lembrar dos cuidados que devem ter para manter a voz (97% T1, 98% T2 e T3). A maioria dos 
professores respondeu que continua pensando em estratégias para melhorar seu ambiente de trabalho (78% T1, 76% 
T2 e T3), bem como referiu que tem observado o corpo em relação à postura e à tensão enquanto leciona (81% T1, 
84% T2 e 68% T3). Sobre a respiração, também a maioria disse que a tem observado enquanto leciona (59% T1, 76% 
T2 e 73% T3), assim como referiu observar a articulação e a fala ao lecionar (53% T1, 86% T2 e 61% T3). Sobre a 
ressonância, houve diferença nas respostas das turmas: a minoria das turmas 1 e 3 referiram observá-la no exercício 
da profissão (41% T1 e 35% T3), enquanto a maioria da turma 2 (58%) disse observá-la enquanto leciona. Com relação 
a usar mais recursos de expressividade verbal e não verbal, a maioria das três turmas respondeu positivamente (72% 
T1, 76% T2 e 62% T3). Por fim, a maioria também disse observar a interferência das emoções em sua voz (72% T1, 
80% T2 e 69% T3). Conclusão: a avaliação dos professores que participaram da pesquisa de follow up foi positiva em 
quase todos os itens analisados. De forma geral, conseguem observar os aspectos trabalhados nos módulos nas suas 
práticas profissionais; apenas em relação à observação da ressonância as respostas não foram positivas. Esses dados 
evidenciam que os atributos vocais mais facilmente trabalhados na forma presencial, também foram bem abordados 
no método utilizado e que o atributo ressonância, comumente mais difícil de ser trabalhado nas abordagens 
presenciais, também o foi na modalidade à distância, estendendo sua dificuldade de percepção após passado o tempo 
do curso até a aplicação desse questionário de follow up. Desta forma, aperfeiçoamentos nos métodos de ensino se 
fazem necessários para que não fiquem dúvidas nos recursos que os professores podem utilizar para aperfeiçoar o 
uso profissional da sua voz. 

Observações    

Turma  4 

Data  2º. semestre de 2015  

Total de 
vagas 

300 

Total de 
inscritos 

350 (on- line) 

Iniciaram 257 

Concluíram 219 

Edital  Diário Oficial da Cidade de São Paulo, curso oferecido para Professores de Educação Infantil, Professores de 
Educação Fundamental I, Professores de Fundamental II e Médio, Coordenadores Pedagógicos, Diretores de 
Escola em exercício na unidade educacional, Servidores readaptados, Assistentes Técnicos de Educação I, 
representantes de Saúde Escolar e da Diretoria de Orientação Técnico- Pedagógica e da Secretaria Municipal de 
Educação – SME. 

http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8499&tt=SESS%C3O%20DE%20P%25
http://sbfa.org.br/portal/anais2016/trabalhos_select.php?id_artigo=8499&tt=SESS%C3O%20DE%20P%25


Plataforma  Moodle versão ? - Gerenciada pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São 
Paulo – PRODAM – SP – S/A 

Estrutura do 
Curso  

40 horas = 32 horas à distância e 8 horas presenciais (1 semana de ambientação + 8 módulos 
semanais + 3 encontros presenciais - 2 obrigatórios) 
Contando com 8 fóruns, 8 chats, 8 questionários, fórum de Dúvidas e Sugestões, avaliação, referentes aos 8 
módulos e à semana de ambientação. 

Conteúdo do 
Curso  

1ª aula presencial – Apresentação do Programa Municipal de Saúde Vocal. 

2ª aula presencial – Dúvidas com relação ao acesso à plataforma de aprendizagem. 

3ª aula presencial – Exercícios vocais: praticando a teoria. 

Módulos à distância:  

1º O que é voz.  

2º Cuidados com a voz.  

3º Voz no trabalho docente.  

4º Corpo, postura e relaxamento. 

5º Respiração. 

6º Articulação e Ressonância. 

7º Expressividade.  

8º Voz e emoção 

Avaliação    Resposta as questões semanais apresentadas nos oito fóruns - participação obrigatória em pelo menos 
5 dos 8 fóruns referentes aos 8 módulos 

 Resposta aos questionários, cada um com 7 questões de múltipla escolha, apresentados semanalmente. 
O aluno deve acertar no mínimo 5 de 7 questões para ser aprovado. Número máximo de tentativas é de 
5 e vale a nota mais alta.  

 Entrega da tarefa denominada “Quadro Saúde e Trabalho”, apresentado no 3º módulo. 

 Questionário da Prodam - 11 questões de múltipla escolha, apresentadas em escala Likert na sequência: 
“raramente”, “algumas vezes”, “frequentemente” e nunca, oferecida pelo sistema da Prefeitura Municipal 
de São Paulo na plataforma Moodle, a fim de avaliar os cursos oferecidos por essa autarquia. As questões 
abordam temas referentes ao conteúdo e sua utilidade na carreira profissional; a relação com outros 
participantes durante o curso, a relação estabelecida entre o aluno e o tutor, além de questões sobre a 
forma do curso, como o tempo de duração. Por não ser obrigatório o preenchimento dessa avaliação, 
cada questão registrou um número diferente de participantes. 

Tutores  8 tutores em 8 grupos – 1 moderador 

Publicação   Pôsteres– XXIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia  
1. Promovendo o bem-estar vocal do professor: análise de um curso na modalidade a distância.  
CÂMARA ACC, FERREIRA LP, GIANNINI SPP, SOUZA TMT, ESTEVES A, CORDEIRO CO, FERREIRA 
RM, RUSIG J, SOUZA RV. In: 24º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016, São Paulo. Anais do 24º 
Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016. (detalhado na página 6). 
2. Promovendo o bemestar vocal do professor: avaliação do follow up docurso na modalidade à 
distância. 
CÂMARA ACC, FERREIRA LP, GIANNINI SPP, SOUZA TMT, PERUCHI VS, MARTINS B, GORZONI L, 
SILVA M, TRENTINI AL. In: 24º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016, São Paulo. Anais do 24º Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia, 2016. (detalhado na página 7). 
3. IC  
SENSIBILIZAR PROFESSORES QUANTO AS QUESTÕES DE VOZ, CORPO E PSIQUISMO NA PERSPECTIVA 
DA FONOAUDIOLOGIA 
LESLIE PICCOLOTTO FERREIRA – ORIENTADORA 
RAFAELA VALIENGO DE SOUZA E BIANCA MARTINS  – ORIENTANDAS 
Profissionais que lidam com as questões da voz do professor têm, nos últimos anos, realizado várias interlocuções 
com outras áreas uma vez que aspectos relacionados ao corpo interferem na produção vocal. Analisar o processo 
de Curso inserido no Programa de Bem-Estar Vocal, destinado a professores da rede municipal de São Paulo e 
oferecido na modalidade de Educação a Distância, quanto às questões de voz e corpo, para subsidiar futuros 
ajustes.  Um Curso com o objetivo de sensibilizar quanto às questões da voz, foi apresentada a professores da rede 
municipal de São Paulo, na modalidade de educação à distância. A mesma contou com 40 horas divididas em três 
encontros presenciais, oito módulos, oito fóruns e oito avaliações. A modalidade (fórum) foi registrada e os dados 



foram categorizados para destacar os aspectos exitosos e os que evidenciaram dificuldades por parte dos 
professores, e que, portanto, merecerão ajustes na apresentação do Programa a novos professores. A amostra foi 
constituída por 257 professores que cursaram os oito módulos de EAD. Todos os módulos foram colocados em 
prática e quanto ao conteúdo deles o denominado Articulação e Ressonância, registrou a maior frequência de 
apontamentos destacando que colocaram em prática o que foi apresentado (27.01%), enquanto o de Respiração, 
os referentes s quanto à dificuldade em colocar em prática o que foi apresentado (89,29%). Quanto aos elogios, 
observa-se que dos 83 apontamentos registrados, 25.30% foram para o módulo Articulação e Ressonância, e 
quanto às sugestões, 97.14% foram para o módulo Voz no trabalho docente. Os achados registraram a necessidade 
de se realizar ajustes no Curso a ser oferecido a novas turmas.  A modalidade EAD alcançou seu objetivo, 
propiciando um momento de escuta (registro) das necessidades do professor, assim como uma reflexão por parte 
dele sobre sua prática e ambiente de trabalho.  
4. Artigo Rafaela Valiengo de Souza, Bianca Martins Castro, Alessandra Rodrigues de Souza, Layssa Alves 
Marques Gorzoni, Junia Shulze Burti e Léslie Piccolotto Ferreira (em elaboração) 
5. Condições do trabalho docente na perspectiva de professores do município de São Paulo. 
Peruchi, VS. [Dissertação de Mestrado] PEPG em Fonoaudiologia. PUC-SP. 2017.  
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20346/2/Viviani%20Souza%20Peruchi.pdf 
Ser professor é trabalhar em condições de risco para a presença do distúrbio de voz. Fatores biológicos, 
relacionados aos presentes no ambiente e na organização do trabalho merecem destaque na prevenção e no 
tratamento de problemas vocais. A Prefeitura Municipal de São Paulo em parceria com o Laboratório de Voz da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo tem oferecido um curso na modalidade de ensino à distância (EAD) 
para sensibilizar os professores quanto a essas questões. Objetivo: analisar as condições do trabalho docente na 
perspectiva de professores do município de São Paulo. Método: 300 professores participaram da quarta turma do 
curso EAD denominado “Promovendo o Bem-Estar Vocal do Professor” ocorrido no segundo semestre de 2015. 
Após considerar os critérios de inclusão (ser professor em atividade letiva) fizeram parte da amostra 142 
professores. O curso, com duração de 40 horas, foi composto por oito módulos, oito fóruns e oito avaliações 
(inseridos na Plataforma Moodle), assim como três encontros presenciais. No módulo 3 os professores foram 
convidados a elaborar um material em que descreveram espontaneamente os principais aspectos referentes a 
situação sobre seu contexto atual de trabalho. Esse material foi registrado na plataforma da Prefeitura Municipal de 
São Paulo e, após leitura atenta, categorizado, segundo os fatores do ambiente e de organização do trabalho 
mencionados. Esses foram associados a idade, tempo de experiência, nível de atuação, vínculo (professor) e carga 
horária (Qui-quadrado p=5%). Resultados: A amostra contou com 96,5% dos participantes do sexo feminino. A 
média de idade foi de 39,8 anos (dp=8,1), mediana de 39,1, variando entre 28,6 e 62,7 anos. Os fatores que mais 
se destacaram,referentes ao ambiente, foram ruído, poeira e a temperatura e quanto a organização do trabalho, 
falta de comprometimento, seguido de material didático inadequado e estarem estressados. Conclusão: Para o 
grupo de professores analisados, os fatores do ambiente que interferem no seu trabalho são presença de ruído 
(para os que têm mais de 10 anos de atuação), temperatura inadequada (para os que atuam menos 10 anos e os 
que lecionam para o nível de fundamental II) e limpeza inadequada (para os mais velhos e para os substitutos). 
Quanto aos fatores relacionados a organização do trabalho foram apontados falta de tempo para desenvolver as 
atividades (pelos mais velhos e para os que lecionam no fundamental II), falta de comprometimento (por aqueles 
que atuam menos que 20hrs semanais) e situação de violência (por quem atua há mais de 10 anos). 

Observações    

 

 

EAD  

Turmas: 

1, 2, 3, 4 

Follow up: resposta de 155 professores das 4 turmas (2014 e 2015) num período de seis meses a um ano após 
o encerramento do curso. 
O questionário era composto por 9 questões, com respostas 
dicotômicas  (sim x não) e, para análise, as respostas foram distribuídas em três grupos  

         (T1=32, T2= 49, T3= 74),  tabuladas e calculadas quanto à frequência e porcentagem. 

 

         

https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/20346/2/Viviani%20Souza%20Peruchi.pdf


Turma  5 

Data  2º. semestre de 2016 

Total de 
vagas  

400 

Total de 
inscritos 

423 (on line) 

Iniciaram 254 

Concluiram 209 

Edital  Diário Oficial , curso oferecido para todas as Diretorias Regionais de Educação, inscrição on line, por DRE 

Plataforma  Plataforma Moodle versão ??? gerenciada pela Escola Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Saùde. 

Estrutura do 
Curso  

40 horas = 1 semana de ambientação + 8 módulos + 3 encontros presenciais (2 obrigatórios) 
1 fórum de notícias e avisos, 1 fórum de dúvidas e sugestões, 1 fórum de apresentação e o 8 fóruns respectivos 
aos 8 módulos 

Conteúdo do 
Curso  

1º O que é voz.  

 2º Cuidados com a voz.  

 3º Voz no trabalho docente.  

4º Corpo, postura e relaxamento. 

5º Respiração. 

6º Articulação e ressonância. 

7º Expressividade.  

                  8º Voz e emoção 

Avaliação   4 atividades obrigatórias (ITDV, Ambiente de trabalho, CIPA e Avaliação do curso) 
8 questionários referentes aos módulos com 7 questões cada e acerto de 70% - 5 questões em três tentativas. 
Participação em  5  dos 8 fóruns referentes aos 8 módulos 

Tutores  30 Tutores / 30 grupos – 5 tutores suporte – 1 moderador 

Publicação   Proposta de TCC da Rafaela Valiengo  

Observações    

 

  



Turma  Fonoaudiólogas  

Data  1º. semestre de 2016  

Total de 
inscritos  

 

Total de 
concluintes  

 

Edital   

Plataforma   

Estrutura do 
Curso  

 

Conteúdo do 
Curso  

 

Avaliação    

Tutores   

Publicação    

Observações    

 

  



Anexos 

Anexo 1 Índice de Triagem de Distúrbio de Voz - ITDV  
  

Marque um “x” na opção que melhor descreve a frequência com que você tem os sintomas abaixo: 

1. rouquidão  nunca  raramente  às vezes  sempre  

2. perda da voz  nunca  raramente  às vezes  sempre  

3. falha na voz  nunca  raramente  às vezes  sempre  

4. voz grossa  nunca  raramente  às vezes  sempre  

5. pigarro  nunca  raramente  às vezes  sempre  

6. tosse seca   nunca  raramente  às vezes  sempre  

7. tosse com secreção   nunca  raramente  às vezes  sempre  

8. dor ao falar  nunca  raramente  às vezes  sempre  

9. dor ao engolir  nunca  raramente  às vezes  sempre  

10. secreção na garganta  nunca  raramente  às vezes  sempre  

11. garganta seca   nunca  raramente  às vezes  sempre  

12. cansaço ao falar  nunca  raramente  às vezes  sempre  

 
Escore ITDV: ____________ (1 ponto para cada resposta às vezes e sempre)  

  



Anexo 2 Questões referentes ao ambiente e à organização do trabalho 

AMBIENTE DE TRABALHO 

A escola é ruidosa? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

O ruído observado é forte? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Se o local é ruidoso, o barulho vem:  

do pátio da escola nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

de obras na escola nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

de aparelho de som / TV nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

da própria sala nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

da rua nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

de outras salas nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

da voz das pessoas nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

outros nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

A acústica da sala é satisfatória? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

A sala tem eco? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há poeira no local?        nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há fumaça no local?  nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

A temperatura da escola é agradável?   nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há umidade no local?       nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

O local tem iluminação adequada?         nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

A limpeza da escola é satisfatória?    nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há higiene adequada nos banheiros? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Os produtos de limpeza causam irritação? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

O tamanho da sala é adequado ao número de 
alunos? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Os móveis (lousa, mesa) são adequados à sua 
estatura?     

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Existe local adequado para descanso dos 
professores?      

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Você tem bom relacionamento com: 

seus colegas nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

a direção da escola nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

os alunos nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

os pais dos alunos nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você tem liberdade para planejar e realizar 
atividades? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há supervisão constante?                                  nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

O ritmo de trabalho é estressante?                      nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há material de trabalho adequado?       nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há material de trabalho suficiente?       nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você considera seu trabalho monótono? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 



Você considera seu trabalho repetitivo? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você tem tempo para realizar as atividades na 
escola? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você leva trabalho para casa?           nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Em caso de necessidade, você tem facilidade 
para se ausentar da sala? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você realiza esforço físico intenso?       nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você carrega peso com frequência?      nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há comprometimento dos funcionários com a 
manutenção e organização? 

nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Você tem satisfação na sua função? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Há estresse em seu trabalho?   nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Fatores do trabalho interferem em sua saúde? nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

Quais das situações de violência relacionadas abaixo já ocorreram na escola e com que frequência: 

roubo de objetos pessoais nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

roubo de material da escola nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

manifestações de bulling nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

brigas entre alunos nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

violência contra professores e funcionários   
nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

atos de vandalismo contra o prédio nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

violência à porta da escola nunca raramente às vezes quase sempre sempre 

 

  



Anexo 3 - Questionário inicial, final, após seis e doze meses 

Inicial com Identificação + ITDV 

O que você sabe sobre a sua voz? 

1. Você sabe como sua voz é produzida? 

1.1. Sim (   ) Não (  ) 

1.2. Se respondeu SIM, comente __________________________________ 

2. Você sabe os cuidados que o professor deve ter para manter a sua voz saudável? 

2.1. Sim (   ) Não (  ) 

2.2. Se respondeu SIM, quais cuidados você coloca em prática? ________________ 

3. Você tem o hábito de beber água durante o dia? 

3.1. Sim (   ) Não (  ) 

3.2. Se respondeu SIM, quantos copos por dia? (  ) de 1 a 4 copos (  ) de 5 a 8 copos (   ) mais de 8 copos 

4. Você faz algum exercício de aquecimento vocal? 

4.1. Sim (   ) Não (  ) 

4.2. Se respondeu SIM, descreva qual _______________________________ 

4.3. Se respondeu SIM, com qual frequência? (  ) diariamente (  ) de 2 a 4 vezes na semana (   ) esporadicamente 

5. Você faz algum exercício de desaquecimento vocal? 

5.1. Sim (   ) Não (  ) 

5.2. Se respondeu SIM, descreva qual _______________________________ 

5.3. Se respondeu SIM, com qual frequência? (   ) diariamente (  ) de 2 a 4 vezes na semana (   ) 
esporadicamente 

6. Você pensa em estratégias para melhorar seu ambiente de trabalho? 

6.1. Sim (   ) Não (  ) 

6.2. Se respondeu SIM, que estratégias já conseguiu colocar em prática? ________ 

7. Você observa seu corpo em relação à postura e tensão enquanto leciona? 

7.1. Sim (   ) Não (  ) 

7.2. Se respondeu SIM, descreva o que tem observado quanto à sua postura e tensão corporal 
_________________________ 

8. Você observa a sua respiração enquanto leciona? 

8.1. Sim (   ) Não (  ) 

8.2. Se respondeu SIM, descreva o que tem observado quanto à sua respiração ___ 

9. Você observa sua articulação e fala enquanto leciona? 

9.1. Sim (   ) Não (  ) 

9.2. Se respondeu SIM, descreva o que tem observado quanto à sua articulação e fala ________ 

10. Você observa a ressonância da sua voz enquanto leciona? 

10.1. Sim (   ) Não (  ) 

10.2. Se respondeu SIM, descreva o que tem observado quanto à ressonância ___ 

11. Você usa recursos de expressividade verbal e não verbal enquanto leciona? 

11.1. Sim (   ) Não (  ) 

11.2. Se respondeu SIM, descreva o que usa quanto à expressividade __________ 



12. Você observa a interferência das emoções em sua voz? 

12.1. Sim (   ) Não (  ) 

12.2. Se respondeu SIM, comente ___________________________________ 

 

(apenas logo após o curso) 

Sobre o curso EaD “Promovendo o Bem-estar vocal do Professor”:  

1. De 0 a 10 que nota você daria ao curso = nota _________ 

2. Quando você participou do curso, foi orientado a procurar atendimento médico/fonoaudiológico? 

2.1. Sim (   ) Não (  ) 

2.2. Se respondeu SIM, você procurou? ______________________________ 

2.3. Se respondeu SIM, onde procurou? (   ) HSPM  (   ) IAMSPE (   ) convênio (   ) particular (   ) outro 

____________________________ 

3. Você indicou o curso para algum colega? 

3.1. Sim (   ) Não (  ) 

3.2. Se respondeu SIM, comente ___________________________________ 

Assinale sim ou não para as questões abaixo e escreva em uma palavra a que se refere: 

4. Você teve dúvidas em relação a assuntos da voz que não foram esclarecidas?  

4.1. Sim (   ) Não (  ) 

4.2. Principalmente quanto à ______________________________________  

5. Você obteve conhecimentos sobre voz que desconhecia?  

5.1. Sim (   ) Não (  ) 

5.2. Principalmente quanto à ______________________________________ 

6. O tempo proposto foi suficiente? 

6.1.  Sim (   ) Não (  ) 

6.2. Principalmente quanto à ______________________________________ 

7. Você teve dificuldade nas questões de acesso (fórum, módulos, etc.)?  

7.1. Sim (   ) Não (  ) 

7.2. Principalmente quanto à ______________________________________ 

8. Ficaram duvidas ao finalizar o curso?  

8.1. Sim (   ) Não (  ) 

8.2. Principalmente quanto à ______________________________________ 

 

Use o espaço abaixo para dar sugestões para os próximos cursos 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________ 


